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 PROTOKOLL  

 

fört vid SKPF/SPRF avd. 220 styrelsesammanträde 2016-09-06 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Mats Hillergren, Lisa Forslund, Ulla Röding, Rose-

Marie Flodström, Eila Hämäläinen, Lennart Larsson, Mona Ahlström. 

             Carin Johnsson, Ragne Holmström. 

Ej närvarande Bo Engström 

 

    

§ 125  Öppnande  
Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 126 Dagordning. 
Dagordningen godkändes efter en del tillägg. 

   

§ 127 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 128 Inkomna skrivelser 
Från SKPF 

Kallelse till SKPF:s Distrikts-och Avdelnings-ordförandekonferens. 

Per-Ulf anmäls till konferensen. 

Kallelse till SKPF:s  Kassörskonferens. 

Ulla Röding, vice kassör, anmäls eftersom Karin inte har möjlighet att åka. 

 

§ 129 Utgående skrivelser. 
Till Nordea och Skatteverket 

Namnändring till SKPF 

Till SKPF 

Adresslista förtroendevalda år 2016 

 

§ 130 Rapporter. 
KPR 

Nästa sammanträde den 5 oktober 

Äldre 

Kulturcafé på Björken den 18 augusti inställdes. 

Nästa café den 13 september, då underhållning av Lets Dance 

Mats bokar nu för den 18 oktober och 13 december. 

 

§ 131 Ekonomi 
Carin redogjorde för budgeten för tiden 1 januari till 2 september. 

Har bra koll på ekonomin. Tackar för bra redovisning. 

Per-Ulf har uppvaktat kommunen angående hyresbidraget och fått positivt besked. 
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§ 132 Cirklar 
Cirklar för hösten har startat. 

Från 1 juli utgår 250 kr. för kulturarrangemang 

 

§ 133 Resor 
Resan till Uleåborg nu endast 8 personer anmälda. Platser erbjuds medlemmar i SKPF avd. 

40. Annons angående resan ska sättas in igen 

Den18 oktober planeras resa till soppteater i Luleå, IKEA 23 november. 

Till Kottarnas revy i Bjurå den 28 januari har 55 platser preliminärbokats. 

 

§ 134 Rekrytering/PR 
Från den 1 oktober ska 9 nya medlemmar meddelas in till SKPF och avd. 220. 

De som här varit medlem i både SKPF och SPRF har i och med fusionen förts över till SKPF 

avd. 40. Mona ska ta ut lista på de som nu är medlemmar i vår avdelning för att sedan köra 

den mot medlemslista per den 30 juni. 

Ett brev ska sedan skickas ut till de som ej finns kvar i vår avdelning för att höra om dessa 

önskar kvarstå. 

De som vill vara med i vår avd. 220 och även i avd. 40 måste betala avgift till båda. 

 

§ 135 Månadsträff  
Till månadsträffen den 8 september kommer Anders Eliasson från Strand Fysiocenter för att 

informera om motion och friskvård. 

 

§ 136 Höstmöte/Höstfest 

Enligt SKPF:s stadgar ska ett höstmöte, för att bestämma budget och avdelningsavgift, 

verksamhetsplan, samt eventuella arvoden och ersättningar, hållas.  

Höstmötet planeras till den 25 oktober klocka 14.00 på Å-center. 

Annons i Boden Extra och på hemsidan där det ska framgå vilka beslut som ska fattas. 

Tas upp igen på nästa styrelse. 

Höstfest den 6 oktober klockan 16.00. Kostnad 170 kr. 

Annons inne den 22 september. 

 

§ 137 Återrapprotering 
Skördemarknaden 

Skördemarknaden genomfördes mycket bra. 

Ulla har lagt ned ett otroligt jobb med att bemanna bagarstugan. 

Resultatet blev brutto 40000 kr. och ca: 30000kr. i vinst. 

Styrelsen framför ett stort tack till alla som gjorde en värdefull insats under dessa dagar. 

Ragne kommer att begära offert på ett nytt tält för att kunna användas vid kommande 

markander. 
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Träff med SKPF 

AU har träffat representanter för SKPF avd. 40. 

Per-Ulf gick igenom protokollet från träffen. Bl.a. diskuterades resor, cirklar, stadgar och 

medlemskap. 

Cirkelledare och reseledare från avdelningarna ska träffas för att diskutera samverkan. 

 

§ 138 Nya frågor. 
Önskemål tider 2017 på Å-center och Björken 

Kultur-fritidsförvaltningen vill ha in önskemål om tider på Å-center och Björken under 2017. 

Per-Ulf och Rose-Marie gör en plan för medlems och matträffar samt ett höstmöte. 

Äldregruppen meddelar Per-Ulf angående träffar på Björken senast den 1 oktober. Ragne 

pratar med Alf Lindgren angående tider för sången. 

Per-Ulf lämnar in önskemål senast den 3 oktober. 

 

§ 139 Avslutning. 
Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

  

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


